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بافت قدیم  معابرِ یواکاوی تأثیرات شهرسازی مدرن بر شبکه

 در عصر پهلویشهر زنجان 
 

 دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران - محمّدجواد حيدري

 

 
 22/12/79تاریخ پذیرش:  23/11/79تاریخ دریافت: 

 

 چكيده
 مغرب زمين از آن در يناش ياسيس يو حتّ ياقتصاد ،ياجتماع ،يو تحوّالت فكر يمدرن معلول وقوع انقالب صنعت يشهرساز

الگو در  نيا يهيّاوّل يهاتيّر آن سامان داشت. موفّقاز آن د يناش تبعاتشتابان و  ينيشهرنش يبرا ستهيشا يکه پاسخ باشديم

 از آن در کشور ما شد و يو فرهنگ ياقتصاد ،ياجتماع يو بسترساز يسازنهياز هرگونه زم يعار يبردارموجب گرته ن،يمغرب زم

 يدر عرصه يكيزيو ف يصورت تظاهرات کالبدهماهنگ شود، به رانيا يحاکم بر جامعه ياز آن که با فرهنگ و نظام سنّت شيپ

ي اقدامات ناشي از شهرسازي باشد که در نتيجهشهر زنجان، يكي از شهرهاي قديمي کشور مي ظاهر گرديد.کشور  يشهرها

 کالبد با آن از پيش تا که- بازاري خود گرديد. زيرا در اثر چنين اقداماتي، مدرن، دچار تغييرات اساسي در ساختار اصلي و اوليّه

 بخش انتقال با و شد دريده هماز فردوسي خيابان توسّط -شدمي محسوب شهر اجتماعي و اقتصادي فقرات ستون يكپارچه،

 نيا جينتا .شد کاسته آن ياوّليّه رونق پهلوي از سعدي، فردوسي، هايخيابان به آن اقتصادي و تجاري هايفعاليت از ايعمده

بافت منجر شد، بلكه با  يو تردّد سواره در معابر اصل کيتراف شيتنها به افزا نه ديجد يهاابانيخ جاديا؛ که نشان داد قيتحق

به  ميدرون بافت قد کهيدر حال رايداشت. ز ميبافت قد يبخش درون يدر فرسودگ يکهنه و نو، نقش مهمّ يدامن زدن به مقوله

بر اين، عالوه بودند. تيّجاذب جمع د،يجدمعابر  يمستقر در پوسته ياهنشده بود، مغازه يشده و معاصرسازشدّت فرسوده

و بر خالف فضاهاي شهري سنّتي  به ساختارِ خطّي شد قديم هاي جديد موجب تبديل ساختار کانوني و متمرکز بافتکشيخيابان

جديدي ي معابر، بَرهاي در ساختار جديد ناشي از تعريض و توسعه صرفاً عملكردي داشتند، سازي بوده و ارزشِکه فاقد بدنه

روش پژوهش بخش مرکزي شهر منجر شد.  معابرِهاي جاذب سفر، به اغتشاشات ترافيكي وجود آمد که با استقرار کاربريبه

 است. دهيحاصل گرد يدانيو م ياسناد يهاوهيبه ش ازيبوده و اطّالعات مورد ن يعقالن يهاليبر تحل يحاضر مبتن قيتحق

 

 ی معابر.شبکه شهر زنجان، م،یمدرن، بافت قد ی: شهرسازيديکل واژگان
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 مه مقد
جربه شناختی و گفتمانی را تی دوم قرن نوزدهم میالدی، نوعی گذار معرفتی ورود به جهان مدرن، در نیمهانسان ایرانی در آستانه

توان ی غرب بود و از جانب دیگر میهها از مدرنیتها به غرب و اولین قرائتسو حاصل اولین نگاهیکازبندی آن، کند که مفصلمی
ی غرب به ایران چه از مدرنیتهدانست. آن« ی ایرانیگشتهمن گم»یا « من واقعی ایرانی»فتن ی جستجویی برای یاآن را نتیجه

بود که  ی چنین نگرشیدر نتیجه(. 33: 1397مسعود، )بانی چیزی نبود "تعجّب"و  "شیفتگی"، "حیرت"رسید؛ چیزی جز
 یست و ظاهربینانهدلیل درک نادر. تحواّلتی که بهی ایرانی نیز آغاز گردیدهای تحوّل در ساختار سیاسی، اجتماعی جامعههزمزم
های غربی صوری از الگو برداریوضعیّت کشور، چیزی جز گرته کردن آن بااز اوضاع کشورهای غربی و سازگارزده غربفکران روشن
مستغربین ساز تحیّر ها زمینهتحوّالت شهرهای غربی و تغییرات ساختاری، کارکردی و کالبدی آنی شهرسازی نیز . در عرصهنبود

فراهم  مغرب زمینبه  تجّار و بازرگانان ، محصّلین،ها قبل و در اثر سفرهای حکام قاجاری این تحیّر از مدت. زمینهشرقی گردید
گیری تفکرّات مدرنیته و محفل هایی چون شهرها به عنوان محل شکلتوان گفت که وجود عوامل و زمینهمی ،شده بود. در واقع

ها و مراکز فرهنگی و مستشرقین و سیاحان اروپایی )همانند تبریز، تهران و رشت(، پاتوق ،رویارویی ایرانیان با کشورهای غربی
ویژه ارامنه با نفوذ در دستگاه هیأت )بههاتها و محافل علمی و ادبی(، اقلیّها، کافههای سنّتی، رستورانخانهچون قهوههنری)هم

ی قاجار و استفاده از کارشناسان اروپایی در تهیّه شدن سفر فرنگ در دورهدلیل باب)بهنیروهای دولتی حاکم(، مستشرقان، شاهان و
طالبوف( موجب آشنایی  چون میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل، عبدالرحیمی شهرها(، روشنفکران خارج از کشور)همو تنظیم نقشه

ی دولت قاجار ایرانیان با غرب و تحوّالت شهرسازی آن سامان و ورود مدرنیته غربی به ایران شد. منحصرماندن اقدامات شهرسازانه
 های جدید، میدان وی دولت، خیابانی دارالفنون، تکیهبناهایی چون مدرسهسو و تعبیه و تدوین فضاها و تککبه شهر تهران از ی

سبک "اقدامات آن در شهر تهران، به  کی تازه شکل بگیرد، که به علّت منحصر ماندن... در آن از سوی دیگر، موجب شد تا سب
گردد، در زمان حکومت ز میی این سبک که در واقع با شروع عصر تأثیرپذیری ایران از اروپا آغانطفه»معروف شود.  "تهران

ی مهم تاریخی است که به نحو کامالً بارزی معنای واقعی نیازمند دو واقعهیافتن بهبرای حیات شود. ولیاجار بسته میشاه قفتحعلی
(. این دو واقعه، عبارتند از تأسیس دارالفنون توسّط 131: 1391حبیبی، «)گشایدباب نشر تفکرّ اروپایی و به اصطالح تجدّد را می

 امیرکبیر و سفرهای شاه و هیأت حاکمه به مغرب زمین.
دولت جدید ناشی از کودتا، پرچمدار نوگرایی ودگرگونی سازمان کهن زیست و تولید، در اولین برخورد خود دگرگونی کالبدی شهر را 

ای و محتوایی را سبب خواهد شد. لذا دستور روز که دگرگونی کالبدی و شکلی، تغییرات پایه دهد، با این باوردر دستور کار قرار می
ونی شهر است. شهری که بتواند نمادی از انقطاع عصر جدید با عصر قدیم باشد. نمادی از پیشرفت و در پس کودتا، دگرگ

 و استفاده از شتر برای حمل ها جمع کنندگدایان را از خیابانکه دستور داد  رضاشاه ،( و به این منظور137: 1391حبیبی، توسعه)
ها نتوانند برداری از نقاط قدیمی شهر را ممنوع اعالم کرد تا خارجیتجاری را ممنوع اعالم کرد. همچنین وی عکسکاالهای 

های شدن به منزلتی مدرن، بخش(. رضاشاه برای نائلBanani, 1961: 42ماندگی ایران را به کشورشان ببرند)های عقبنشانه
های پهن و ها خیاباند و به جای آنرحمانه ویران کرهای قدیمی بودند، بیقدیمی بسیاری از شهرهای کشور را که دارای عمارت

ی تهران با ی اولین نقشهها و تهیّهی ایجاد شهرداریاین جریان با وضع قوانین و مقرّرات در زمینه حاصل ساخت.بولوارهای بی
ی اولین ه، تهی1312ّدر سال  "های معابر و خیاباناحداث و توسعه قانون راجع به"، 1317در سال  "های خیاباننقشه"عنوان
اقداماتی که در این  از دیگر صورت عملی به خود گرفت. 1321ی معابر در سال ی تقسیمات کشوری و اصالح قانون توسعهنقشه

ها و احداث بناهای توان به تخریب برج و باروی شهرها، مداخله در بافت قدیم شهرها با تعریض خیابانمی ؛دوره انجام گرفت
 انساالری دولتی اشاره کرد.عمومی به دنبال رشد دیو

 

 
 
 

 



  33               يدريح -...بر مدرن شهرسازي تأثيرات واکاوي 

 

 
 )سمت چپ( )سمت راست( و نمايي از ساختمان بلديه تهران دوره رضاشاهدر  شدهاحداث هاياز خيابان .8شكل

 (199و 193، 1399منبع: بهزادفر، )

 
 بافت قدیم آن، ییکپارچه کالبدشروع اقدامات مدرنیستی رضاشاه،  باشهر زنجان یکی از شهرهای قدیمی فالت ایران می باشد که 

 . گسست هماز شهر کهن یشالوده اقداماتی ی چنیندر نتیجه. گرفت قرار جرّاحی مورد کشور شهرهای دیگر سانبه

 

 
 توسّط خيابان فردوسي باال و پايينبازار  بازار( به دو بخشپيرامون آن)محله يتقسيم بازار و محلّه. 8كل ش

 
به دو  فردوسی خیابان توسّط شد،می محسوب شهر اجتماعی و اقتصادی فقرات ستون یکپارچه، کالبد با این از پیش تا که بازار

 بخش انتقال با و باخت رنگ خیابان قوی حضور مقابل در وقسمت یوخاری بازار )بازار باال( و اشاقی بازار )بازار پایین( تقسیم شد 
ها این خیابان .شد کاسته آن یاوّلیّه رونق ازپهلوی  سعدی، فردوسی، هاییابانخ به آن اقتصادی و تجاری هایفعالیت از ایعمده

به گرفته، های صورتی گشایشدر نتیجه کردند،را ایفا میبه درون بافت قدیم که تا پیش از این نقش دسترسی و نفوذپذیری 
اصلی این مقاله مطرح بوده و پژوهش حاضر  ین مسألهبر این اساس، سواالتی که به عنوا .محلّی برای تردّد خودرو تبدیل گردیدند

 باشد، عبارتند از: ها میگویی به آندر پی پاسخ
 ؟بافت قدیم شهر زنجان داشته استدر ی معابر شبکه یتکوین و توسعهمدرن چه تأثیری در شهرسازی  -1
 ؟داشته است در بخش مرکزی شهر زنجان های ترافیکیبروز ناهنجاری، چه تأثیری در ازی مدرنست الگوی شهرسکارب -2
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 مباني نظري
ی مطالعات ها حاکی از آن است که تاکنون تعریفی جامع و مانع از شهرسازی مدرن که مورد پذیرش اندیشمندان حوزهبررسی

آید به نظر میرد و وجود ندای مسائل شهری نظران حوزهنظر بین صاحبزیرا در این زمینه، اتّفاقشهری باشد، صورت نگرفته است. 
 ابطه با خاستگاه زمانی و مکانی شهرسازی مدرندر ر ایشانرابطه وجود دارد، مربوط به افتراق آرای این اختالف نظرهایی که در 

هایی بس کهن و گیری شهر و شهرسازی مدرن را به زمانبوزیه، شکلوی، زیگفرید گیدئون و لوکورباشد. زیرا برخی چون برونو زه
های شهرسازی مدرن را باید ولو، فالمکی و بحرینی که اعتقاد دارند، ریشهدانند. برخی دیگر مثل بنهز عصر صنعت مربوط میپیش ا

گیری شهرسازی مدرن در غرب را ناشی از شرایط و در پس تحوّالت عصر صنعت جستجو کرد. این گروه، عوامل موثّر در شکل
ها، وقوع )عالوه بر تغییر در رأس حکومت های سیاسیت صنعتی کشورهای غربی(، زمینه)رشد صنعت و تولیدا های اقتصادیزمینه
ی سبز و پدید آمدن )وقوع انقالب مشروطه در قاره های اجتماعیهای جهانی اول و دوم و آثار و تبعات ناشی از آن(، زمینهجنگ

های مسیحیّت و زیستی اقتصادی ناشی از آموزههگرایی و ساد)ساده های مذهبیگیلدها و اتّحادیه های کارگری(، زمینه
 های هنری و معماریهای علمی و فنّاوری(، زمینهآور در عرصههای شگفتهای علمی و فنّی)پیشرفتها(، زمینهپروتستان

  .(21: 1373 ،یدریح) دانندمی نوو، کوبیسم و فوتوریسم(های آرت)پدیدآمدن سبک
تواند منظور ما را چقدر هم که با دقّت صورت گیرد، نمیی تعریفی برای شهرسازی مدرن هرسد، ارائهرنظر میبر این اساس، به

ی جامع و ی تعریفجای سعی در ارائه(، به9: 1393های پیچیده رسم است)بحرینی، برآورده سازد، لذا همانطور که در مورد پدیده
ها را عامل تخریب شهرها نامید، توان آندرستی میات که بهین خصوصیّشود. ا آن اقدامهای ، بهتر است به بیان ویژگیمانع

دولتی، ردّ سنّت و قطع ارتباط زدگی، معابرهندسی، خردگرایی، اقتداربندی، استانداردآل، منطقهبلند، شهر ایدههایساختمان عبارتند از:
با استناد به نیز فرانسواز شوای  های شهری.زایش تراکمگرایی مطلق و افبا گذشته، وجود الگوهای ثابت و جهان شمول، تخصّص

یافت. ی صنعتی در اواخر قرن نوزدهم ظهور ی جهانی جامعهداند که با توسعهای مینامه الروس، شهرسازی مدرن را نوواژهیواژه
 (.2: 1391)شوای،  کندتعریف می "آمایش شهر ماشینی"رن را شهرسازی مدوی 

 

 پژوهش پيشينه
با تأکید بر تأثیرات کالبدی ناشی از کاربست شهرسازی مدرن، « تجدّد، فراتجدّد وپس از آن در شهرسازی»دکتر بحرینی در کتاب

 نویسد: نهضت شهرسازی مدرن هر کجا که قدم گذاشت، بدون استثناء، ترس و نفرت از خود به جای گذاشت ... متجدّدینمی
خراش عظیمی را که از نظر محیط زیست مضرّ و از دید بصری و کشند، آسمانی سالمی را به نابودی میجا محلّههمیشه و همه

فرستد)بحرینی، کند، توجیه نموده و به آسمان میی ایمنی، سالمتی افراد را تهدید میآیند و از جنبهزیبایی محیط اطراف ناخوش
، ظهور «ریزی شهریهای برنامهمدرنیسم و شهر با تأکید بر الگوها و طرحپست»یانا در مقالهپور و ضیاءتو(. پارسی1393
مدرنیسم را ناشی از ناکارآمدی پاردایم مدرن دانسته و معتقدند: شهر به عنوان نماد تمدّن مدرن تحوالت بزرگی را از جنبش پست

های آخر قرن حدود یک قرن دچار مشکالتی شد و متعاقب آن در دهه مدرنیسم پذیرفت ... اما شهر حاصله از تمدن مدرن در بستر
ی افشار و همکارانش در مقاله(. علیزاده39-92: 1372)پارسی پور و ضیاء توانا، مدرنیسم هستیمبیستم شاهد نگرش فلسفی پست

ز الگوهای شهرسازی سنّتی ایران، راه گیری ااند با بهرهسعی نموده« نقش الگوی شهرسازی سنّتی در پایداری شهرسازی مدرن»
ها مشکالتی چون استقرار نابجای عملکردها در شهر و حلّی جهت مشکالت ایجاد شده توسّط شهرسازی مدرن ارائه نمایند. آن

ی نقل و ... را از جملهوساختار آن، گسست سازمان فضایی شهر، عدم انطباق و سازگاری با اقلیم و هویت شهری، افزایش حمل
(. ثروت ویکار نیز در 119: 1372افشار و همکاران،  دانند)علیزادههای ناشی از بکارگیری شهرسازی مدرن در شهرها میچالش
، به بررسی بکارگیری الگوی «یافته در کراچیمحتوایی آن: فضای استعماری نظممدرنیته و بی»ای تحلیلی با عنوان مقاله

کراچی پرداخته و معتقد است: شهر کراچی که بر مبنای الگوی شهرسازی مدرن ساخته  شهرسازی مدرن در طراحی و ساخت شهر
درک تصورّات خیالی »ای با عنوان(. ریسا پرمانادیلی در مقالهViqar,2010: 15) شده است با فرهنگ ساکنین آن سازگار نیست

گونه رّات اجتماعی مردم جاکارتا پرداخته و نقش اینگیری تصوشکل سی تأثیرات تفکرات تجدّدگرایی دربه برر« مدرنیته در جاکارتا
های مدرنیستی به جاکارتا، دهد. وی معتقد است پس از ورود اندیشهتفکّرات را در تولید فضاهای کالبدی مورد بررسی قرار می
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(. Permanadeli, 2014: 33) گرفته به تدریج تفاوت خود با الگوهای بومی شهرسازی آغاز کردندفضاهای کالبدی شکل
نویسد: تهران مادرشهری است که بیش از همه شهرهای کشور می« ای از مدرنیتهتهران صحنه»ای با عنوان مشایخی نیز در مقاله

تبیین و رابطه: »(. لیدیتسکی و همکارانش در پژوهشی با عنوان Mashayekhi, 2012: 41) تحت تأثیر مدرنیته قرار گرفته است
ریزی برای معتقدند که مدرنیته یکی از اصولی است که در تدریس برنامه« یزی منطقی به دانشجویانرکشفی در تدریس برنامه
ریزی باید مورد توجّه قرار گیرد، چرا که در طیّ چندین دهه تأثیرات غیرقابل انکاری بر شهرهای غربی دانشجویان رشته برنامه

 (.Leditschke and et al, 2013: 21) داشته است
 

 پژوهشروش 
رویدادی( و با استفاده از تحلیل عقالنی به واکاوی حاضر تحقیقی موردی و کاربردی بوده و به صورت توصیفی و علّی )پس تحقیق

ی معابر در بافت قدیم شهر زنجان پرداخته است. روش گردآوری اطّالعات تأثیرات شهرسازی مدرن بر وضعیّت کمّی و کیفی شبکه
 بوده است.میدانی  های اسنادی ونیز مبتنی بر دو شیوه

 

 محدوده مورد مطالعه
ناحیه تقسیم شده است که  32منطقه شهری و  1گرفته در طرح تفصیلی شارمند، شهر زنجان به بندی صورتبر اساس منطقه

ریزان، مسئولین و نهادهای ی فیزیکی شهر و با تغییرات اندکی به قوّت خود باقی بوده و مبنای عمل برنامهامروزه با توجه به توسعه
ی شهر ی تاریخی و اولیّهی هستهباشد. در برگیرندهی یک شهری زنجان میبافت قدیم که منطبق بر منطقهباشد. شهر می

های ای از طرف شمال به خیابانی اصلی آن به شکل نیم دایرهشود که چهار ناحیهباشد. این منطقه به پنج ناحیه تقسیم میمی
خرداد ختم  13مت جنوب به کمربند دکتر بهشتی)خیّام( و از سمت شرق به بعثت و شهدا، از طرف شرق به بلوار کشاورز، از س

باشد، که در ادوار مختلف ی جنوبی شهر و ایستگاه راه آهن زنجان میی پنج نیز منطبق بر اراضی حفاظت شدهشود و ناحیهمی
محدود نموده است. با این که کمتر از ی شهر در این سمت را ی فیزیکی شهر محسوب شده و توسعهتاریخی به عنوان مانع توسعه

درصد جمعیّت شهر در این منطقه سکونت دارند.  9، چیزی بیش از 1گیردی یک آن دربر میدرصد مساحت شهر زنجان را منطقه 2
د های مرکزی شهرها قلمدای مهمّی که در بخش جمعیّتی منطقه باید بدان اشاره شود و به عنوان وجه مشترک تمامی هستهنکته
( شهر 2CBDبودن آن به عنوان مرکز تجارت شهر)باشد، که ناشی از فعّالشود، تراکم باالی جمعیّتیِ آن در طول روز میمی
 باشد. می

باشد و از این کیلومتر می 32/317نظر مقیاس طول هکتار و از  3/1112مجموع کلّ معابر شهر زنجان از نظر مقیاس سطح امروزه، 
 3/29ی معابر شهر زنجان )ی شبکهکه سرانهرغم آندهد. علیاص میساحت کل شهر را به خود اختصدرصد از م 2/12نظر 

دار است. ولی این سرانه در تری برخورمربع( از وضعیّت مناسبمتر 22ی استاندارد طرح تفصیلی )مترمربع( در مقایسه با سرانه
یخی بودن بافت منطقه و کوشش در حفظ و آن، همچنین رعایت شهر با کمبود مواجه است. تار قدیم ی مرکزی و بافتمنطقه

ها باعث عدم دخالت در ریحرایم متعدّد مربوط به آثار تاریخی موجود، پر بودن بافت، کمبود اراضی خالی و توجّه به رعایت همجوا
 .ی معابر شده استشبکه

 

                                                            
 البته بدون احتساب اراضی حفاظتی.  1

2  Central Business District. 
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 (31: 1371منبع: حیدری، ) بافت قديم شهر زنجان .9كلش

 

 ها و بحثيافته 
 شهر زنجان قديممعابر در بافت ي شبكهکلّي وضعيّت 

اریخی شهر گیری و گسترش تقدیم شهر زنجان کانون اولیة شکلدهد که بافت های موجود نشان میبررسی تصاویر هوایی و نقشه
های شهری نواقع گردیده است. خیابا رش شهرگست یترین حلقههای شهری و در داخلیمرکز شعاع رو درباشد. از اینزنجان می

در مرکز  بافت قدیم زنجان یعبارتی محدودهگردد. بهدوده بافت قدیم متصل میغربی به مح-های شرقیعاعی با حلقهصورت شبه
که از بخش جنوبی با  ایگونهباشد. بهشهری و به صورت محاط میشهری و برونآمد سواره درونوهای اصلی رفتثقل شبکه

راه عبوری بلوار شهید بهشتی در تبریز، بزرگآهن تهران زنجان/شهری چون راهنشهری( و درو)برون ایقههای منطمهمترین راه
مینی در مرکز های درون شهری چون، خیابان امام ختبریز و راهصله کمی دورتر از آزادراه تهران/زنجان/بخش جنوبی بافت و در فا

صدر، خیابان بعثت و شهدا در ارتباط کامل است. و امام موسی خرداد، خیابان توحید 13، خیابان فردوسی، بلوار منطقه، خیابان سعدی
رند. این ارتباط از برقراری ارتباط بین محالت پیرامون شهر با بافت قدیم را بر عهده دا نقشو بلوار شهید بهشتی  بهمن 22بزرگراه 

، کارگران، امام، شهدا، طالقانی، فداییان اسالم، بعثت، های سعدیپذیرد. خیابانیین صورت میهای در سطح پاطریق دسترسی
باشند. به با کل شهر میترین فضاهای ارتباطی محدوده مورد مطالعه خرداد و فلسطین از مهم 13میادین ارک، انقالب، آزادی، 

)خرید و بازدید از رویهای پیادهمرکزیت تجاری بافت ضمن وجود بازار و فضاهای پیرامون، جاذبه ،آمد پیادهولحاظ رفت
 گاه تعامالت اجتماعی در شهر زنجان است.ترین مرکز و تجلیهای خیابان سعدی و امتداد خیابان امام( مهمفروشگاه

ریزی و یک بستر برنامهی معابر واقع در بافت فرسوده به تبع شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی و در جایی که شبکهاز آن
مطابق با تعاریف امروزی مورد مطالعه  یهای سواره و پیاده در محدودهمدون شکل گرفته است. لذا دسترسیطراحی غیر

زیرا معابر این بخش از شهر با تبعیّت از الگوی سلسله مراتبی پیش از عصر شهرسازی  (.293: 1399)حبیبی و همکاران، باشدنمی
 باشند:شده و شامل موارد زیر مین تعریفمدر

 هاي اصليراسته

، دهند که عالوه بر نقش شریانی اصلی درون شهرین معابر شهر و منطقه را تشکیل میتریترین و مهمها اصلیاین خیابان
و رواج زای شهر ی برونها که در راستای توسعهگیری این راستهسازند. شکلیز برقرار میای شهر را نای و فراناحیهارتباطات ناحیه

باشند. خیابان امام های تجاری میهر، واجد بیشترین فضاها و کاربریباشد، به همراه بازار سنّتی شیم شهرسازی مدرن میپارادا
 دادن جریان زمان به درونی از تفکّرات شهرسازی مدرن و راهگیرباشد که با وامترین شریان ارتباطی میبق( مهمفعلی )پهلوی سا

ان ه. ش و با طراّحی مهندس 1313در شهر زنجان شکل گرفت. این خیابان در سال  ،قدیمهای افتالگوهای زیستی و ارگانیستی ب
قبل از های شرقی و غربی به یکدیگر احداث شد. با شدّت گرفتن مراودات تجاری زمینی با غرب و آلمانی به منظور اتّصال ورودی

ی در دوره دیگری که عمود بر خیابان اماممسیر  نیز داشته است.شهری، خیابان امام نقش ترانزیتی احداث معابر درجه یک برون
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وسط( ی خیابان سعدیبه ویژه در محدوده)ن خیابان که امروزه نقش تجاری آنباشد. ایی میپهلوی اول احداث گردید، خیابان سعد
های دیگری بر معابر مذکور، خیاباند. عالوه باشجنوب شهر می شاهرگ ارتباطی شمال به باشد؛تر از نقش ارتباطی آن میپررنگ

عنوان  های اخیر داوودقلی و دلجویی نیز بهزینبیّه، ضیایی و در سال)جاوید(، طالقانی، دوسی، شهدا، بعثت، فدائیان اسالمچون فر
 نمایند.شهری ایفا میای در حمل و نقل و ترافیک درونشریانی درجه دو، نقش عمده

 هاراسته محلّه

شده و محلّات بهای اصلی منشعباشند که از راستههای میمورد تحقیق، راسته محلّه یسته از معابر درون شهری عرصهین ددوّم
خصوصی داشتند. این ی ساکنین محلّه، حالت نیمه عمومی/نیمهدادند. فضاهای این نوع معابر براهم ارتباط میقدیمی بافت را به

پیچیدگی خاصّی بودند. در  خم داشته و واجدوتی و نیز شرایط اقلیمی حالت پیچفاعی و امنیّهای دها اغلب، به لحاظ جنبهراسته
که توسّط نگارنده از محلّات بافت قدیم و جدید شهری صورت پذیرفت، میزان پیچیدگی و فرکتال بودن محلّات و  ی تطبیقیمطالعه

نیّتی و اقلیم گر نقش عوامل دفاعی و امروشنی تبییند. این نکته بههر بوبسیار بیشتر از محالت نوساز و جدید ش قدیممعابر بافت 
ر چارچوب معماری سنّتی فاقد شوند و دبه درون محلّات و بافت منتهی می هاباشد. اغلب راسته محلّهمی سرد حاکم بر منطقه

که امروزه با تسلّط الگوی مساکن شد. در حالییمعابر باز نم )پنجره( به اینباشند و تقریباً هیچ گشودگیسازی قابل توجّهی میبدنه
 وساز، شاهد همه نوع گشودگی به این معابر نیز هستیم.قدیم ساختی جای شیوهبلندمرتبه به

 هابستگذرهاي فرعي و بن

و واحدهای لّات شدند، بیشتر در درون محلّات مسکونی کاربرد داشتند و ارتباط محها منشعب میاین گذرها که از راسته محلّه
ضایی برای تردّد ف که شدندها از گذرهای فرعی منشعب میبستدیگر بنز سویعهده داشتند. ابر ها رامسکونی با راسته محلّه

ساکنین خصوص را برای رسید و فضایی نیمهصدمتر می بر از چند متر تا چندبود. طول این معاها ساکنین و پیوند اجتماعی آن
طریق پیچی تند در )ساباط( و گاه از یها گاه از طریق پوشاندن ورودبستبودن گذرهای فرعی و بن. خصوصیردآوراهم میف

 گردید.ورودی تعریف می
 

   
 شهر زنجان قديمها در بافت گذرهاي فرعي و بن بست .9شكل
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 رزنجانشه ي معابر اصلي در بافت قديمهاي کمّي و کيفي شبكهويژگي .8دولج
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رو 
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ک
 

رو
ند

ت
رو 
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ت

رو 
ند

ک
 

1 
کمربندی 

 جنوبی
 ولیعصر خ

میدان شهدای 
 جهاد

9/3 _ 9/1 _ 91/7 71/2 91/7 _ 9/1 _ _ _ 31 1911 

 733 21 2/21 3/3 _ 9/1 _ 73/2 _ 73/2 _ 2/1 _ 1/3 چهارراه انقالب بلوار آزادی خیابان امام 2

 393 21 1/22 2/3 _ 2/1 _  _ 31/12 _  3 1/3 سبزه میدان چهارراه انقالب خیابان امام 3

 1113 21 2/21 3 _ 9/1 _ 93/2 _ 93/2 _ 23/1 _ 13/3 خرداد 13میدان  سبزه میدان مامخیابان ا 1

 331 21 22 2/3 _ 23/1 _ 93/2 _ 93/2 _ _ 9/1 33/3 کمربندی جنوبی خیابان امام خیابان فردوسی 3

 خیابان ضیائی 2
خیابان 
 فردوسی

 173 21 13/12 3 _ - _ _ _ 33/9 _ _ _ 9/1 نواب صفوی

 193 21 9/21 93/3 _ 3/1 _ 33/2 _ 33/2 _ 1/1 _ 33/3 خرداد 13خیابان  خیابان شهداء ب صفوینوا 9

 1113 - 1/32 3/2 1.3 2/1 _ 13/11 _ 1/11 _ 2/1 _ 1/3 میدان ارک خیابان امام خیابان شهداء 9

7 
 خیابان

 خرداد 13

 13میدان 
 خرداد

 331 32 3/31 2/1 _ 3/1 _ 2/7 93/2 3/7 _ 9/1 23/1 1/3 کمربندی جنوبی

11 
 خیابان سعدی

 جنوبی

 کمربندی
 جنوبی

 311 22 13/22 33/3 _ _ _ _ _ 32/11 _ 93/1 13/1 23/2 چهارراه انقالب

 911 22 13/22 2/3 _ 1/1 _ _ _ 93/12 _ 1/21 _ 3/3 چهارراه سعدی چهارراه انقالب سعدی وسط 11

 1233 21 2/19 73/2 _ _ 7/1 _ _ 21/11 _ 2/1 _ 73/2 میدان رسالت چهارراه سعدی خیابان بعثت 12

13 
 فدائیان اسالم

 )جاوید(
 933 19 1/12 2/2 _ 2/1 _ 33/3 _ 33/3 _ 9/1 _ 2/2 بعثت امام خمینی

 933 19 1/12 2/2 _ 2/1 _ 33/3 _ 33/3 _ 9/1 _ 2/2 فدائیان اسالم امام خمینی خواجه طوسی 11

 111 33 33/33 13/1 _ 3/1 _ 73/13 _ 73/13 _ 3/1 _ 23/3 طالقانی شهداء خیابان زینبیه 13

 293 21 1/22 11/1 _ 1/1 _ _ _ 7/13 _ 1/1 _ 3 سعدی وسط طالقانی خیابان زینبیه 12

 .127-131: 1393آرمانشهر، مهندسان مشاور به نقل از  211: 1373حیدری، منبع: 

 

 
: 1393آرمانشهر، مهندسان مشاور به نقل از  211: 1373حیدری، منبع: ) انشهر زنج ي معابر اصلي بافت قديمعرضي شبكه مقاطع .3شكل

133-133) 
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که هم پیوسته بود فضایی منسجم و به یش از شروع مداخالت شهرسازی مدرن،تا پشهر زنجان  قدیمی معابر بافت شبکه ،ر کلد
 ساختند.ممکن می ای شهر را نیزو فرامنطقه ایشهری، روابط منطقهرونبر ارتباطات دعالوه

 

 
 شده در عصر پهلويپيش از تحوّالت انجامشهر زنجان اصلي  ي ساختار و معابرشدهنقشه بازآفريني. 6شكل 

 
این گذرها که به تبعیّت از شرایط امنیّتی و اقلیمی حاکم بر شهر و منطقه، ساختاری سلسله مراتبی داشتند، در قیاس با نظم هندسی 

مانع از تردّد ، یخموو پُرپیچ. هر چند چنین ساختار پیچیده بودندبرخوردار  بودنو فرکتالیته بر جدید، از ویژگی پیچیدگیر معاحاکم ب
قدیم شهر  ارگانیک بافت ی حاضر بر کالبد یکپارچه وداخالت ناهنجاری که از اوایل سده. ولی مباشدسهل و روان خودروها می

تی با ایجاد نداشته است. زیرا چنین مداخال افزودن بر تعداد خودروها در بخش مرکزی شهرای جز ، نتیجهتحمیل گردیده است
 های جاذب سفر در منطقه منجر شده است.دید و در نتیجه به افزایش کاربریهای جگیری کاربریبه شکل ،های جدیدربَ

 
 ی مسافربریایانهپ

 

 فعلی()بهمن لیسینما لی

 

 )موزه دارایی فعلی( ی داراییاداره

 

 در معابر جديداالحداثمستقر هاي جديد کاربري اي ازنمونه .9شكل

 

 تحواّلت ايجادشده در معابر بافت قديم شهر زنجان در عصر پهلوي
احی ساده و در عین حال هدفمند، طرّ ی رضاشاه به صدا درآمد وجان در دورهشهر زنقدیم پژواک اوّلین مداخالت سنگین در بافت 

ن شده به تبعیّت از مسیر گذرهای موجود تعییهای احداث. محور خیابانشده در این دوره بودمعابر احداث ویژگی الگوی حاکم بر
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امام پهلوی ) هایتوان از خیابانمی ،عنوان نمونهبه ند.های مهم شهر به یکدیگر ایجاد شدها و مکانبا هدف اتّصال کاربری شده و
های ه کاربریها دسترسی شهروندان بنام برد که در طرّاحی و احداث آن (شهدا فعلیفرمانداری)، سعدی، فردوسی، خمینی فعلی(

 نظر بوده است. دّ، مسجدجامع، ادارات بخش مرکزی و بیمارستان شهید بهشتی مهی سفرسازی چون بازار، حسینیّعمده
 

 
 (8993)عكس هوايي اول پهلوي يه در دورهشداحداثهاي خيابان . 1شكل

 
گیری از نماید، بهرهرسان باارزش میی معابر خدماترا از نظر ترافیک و شبکه قدیمافت چه که بتوان گفت آنمی ،بر این مبنا

توان گفت که ی تطبیقی و قیاس تشبیهی میهدر مطالعشهری است.  دهی به فضاهاییری در شکلهای دسترسی و نفوذپذپتانسیل
رکزی و مکانی نمایی حکومت مسو فضایی برای قدرتاز یک زیرا ن معابر عصر باروک داشتند.معابر این دوره عملکردی همچو

عنوان مثال ساختند. به شهر را به یکدیگر مرتبط می یعمدهو  های مهمّ، کاربریدیگربود و از سویی نظامیان برای انجام رژه
خیابان  و نمودان ارتش را به مرکز شهر متّصل میتوان از خیابان سعدی نام برد که عالوه بر اتّصال شمال به جنوب شهر، پادگمی

ی ی غربکه معابر این دوره همچون نمونهتر اینی مهم. نکتهآن بودی مرکزی هبخش جنوبی شهر به هست رابط، نیز فردوسی
 ی حکومت مرکزی قدرتمند ایجاد شدند.روک( در سایه)معابر عصر باخود

 
 خیابان سرتاسری پهلوی

 

 افتتاح میدان پهلوی در تقاطع معابر سرتاسری پهلوی و سعدی

 
 هاي پهلوي و سعدي()تقاطع خياباني پهلوي اوّلدر دوره فعلي(از ميدان پهلوي )انقالب مراسم افتتاح .3 شكل

 
شکل برای تردّد چهارپایان بود. زیرا معابری که  های پهلوی دوم، بیشتر تسهیل حرکت خودروی معابر در دورههدف اصلی از توسعه
شده در این لذا هدف اصلی از اقدامات انجامعاجز بود. و محصول آن )خودرو(  صنعتگویی به نیازهای عصر گرفته بودند، از پاسخ
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صورت گرفته در این دوره نسبت به دوره اقدامات  یعمدهت تفاو. تردّد خودروها در معابر مرکزی شهر بود بخشی بهدوره، سهولت
صر عملکردی موجود در آن شکل زیرا مسیر خیابان بدون توجّه به بافت و عنا قبل، عدم ارتباط فضایی این گونه اقدامات بود.

جا با آن حوادث پی برد. از آناین اقدامات  ارتباطتوان به ث جهانی آن روزگار میدوره و حوادگرفت. با اندکی تأمّل در اقدامات این 
گرفته بود، لذا اقدامات صورتگرفته و در حال توسعه شکلن تازگی در مغرب زمی)منشور آتن( بهتفکّرات مدرنیستیکه در این دوره 

و نه  های عمدهدوره، نه بر مبنای اتّصال کاربریهای این ا و برنامههانداز طرح. چشمشدانجام میتبعیّت از آن در شهرها به تأسّی و 
دهی به بافت ارگانیک و ، بلکه در راستای شکلپذیرفتانجام می هارت و شکوه حکومت مرکزی در خیابانبر مبنای نمایش قد

برش در بافت ارگانیک و منسجم و با با ایجاد در این دوره، شده معابر احداث شد.انجام میتدریجی آن به فرم شطرنجی  تبدیل
 های شهری هندسیت اندامواره خارج کرده و به بلوکایجاد زوایای تند مانع از تداوم گذرهای سنّتی شده و محلّات سنّتی را از حال

کوی ها و  ز نواحی، محلّات وگونه اقدامات ضمن قطع ارتباط گذرهای اصلی و فرعی، مانع از ارتباط مراک. اینکردندمیتبدیل 
 د.شها میبرزن

در مقیاس شهر  هاها را مشاهده کرد که اکثر آنمختلفی از راه توان انواعمی ،ی معابر شهر در بافت قدیمبا نگاهی اجمالی به نقشه
این خیابان نام برد. عدم تناسب عرض )امام خمینی فعلی( توان از خیابان سرتاسری پهلوی. برای مثال میبودند و بافت تعریف نشده

ده است. شمتر( موجب عدم تناسب عرض خیابان با حجم ترافیک آن  33هایی )ی استاندارد چنین خیابانمتر( با اندازه 2/21)
به  گونه معابر،این متر( 33)انداردمتر( با عرض است 13/22)متری عرض فعلی آن 13یابان سرتاسری سعدی که تفاوت خ همچنین

که عرض با اینخیابان توحید نام برد؛  ازتوان بر این، میعالوهمنجر شده است.  ی شدید در طول این معبرهابندانترافیک و راه
دهد، ولی با های فرعی قرار میدر ردیف خیابانشهری های درونر( آن را از نظر سلسله مراتب راهمت 2/19)این خیابانفعلی 

عنوان مسیر نماید. زیرا بهدان انقالب، نقش یک خیابان اصلی را ایفا میمی تازادی میدان آ در حدّ فاصل امامطرفه شدن خیابان یک
ی معابر بافت ین مشکالت ترافیکی موجود در شبکهترترین و عمدهیکی دیگر از مهمنماید. بازگشت بین این دو میدان عمل می

زینبیّه )در جنوب( و کمربند  اصل خیابانفحد در غربی با ظرفیّت مناسب، –شهر زنجان، عدم وجود معبری شرقی مرکزی
رترافیک شهر کیلومتر هیچ معبر اصلی از شرق به غرب در بافت مرکزی و پُ 2که در طولی حدود طوریبهمن( است. به 22)شمالی

یر افشان، امتسیار کم همانند خیابان بهار، دسهایی با عرض و ظرفیّت باه ارتباطی در این محدوده خیابانوجود نداشته و تنها ر
 های واقع در این محدوده است.چهعرض و کوفضلی، پرستار و دیگر معابر کم

 
 هاي جاذب سفر در بافت قديم شهر زنجانمساحت و سهم کاربري .8جدول

 ورزشي و تفريحي درماني و بهداشتي اداري آموزشي تجاري کاربري 
 درصد احتمس درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت درصد مساحت مقیاس

 1/1 7/2 2/1 1/1 9/1 3/11 2/1 2/2 9/9 2/19 بافت قدیم

 12: 1371منبع: منافی و کالنتری، 

ی مورد مطالعه از حاکمیّت خیابان از معابر منطقه 31( در آزاد به بحرانی ) تحلیل وضعیّت جریان تردّد از نسبت زمان سفر

 مل و نقل حکایت دارد.وضعیّت بحرانی تردّد و کندی جریان ح
 

 ي معابر بافت قديم شهر زنجانفراواني نسبت زمان سفر آزاد به بحراني در شبكه .9جدول

 وضعيّت جريان تردّد تعداد معبر  نسبت

 آزاد 1 13/1 – 1

 بحرانی 13 3/1 – 13/1

 روان 2 1/2 – 3/1

 کند 11 1/3 – 1/2

 مناسب 1 1/3بیش از 

 11: 1371سان مشاور طرح هفتم، منبع: مهند
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 قديم شهر زنجاندر بافت  ي معابر جديد شهريي شبكهيامدهاي توسعهپ
های کالبدی عصر قدیم شهر زنجان پیش از جرّاحیهای بارز بافت رگانیک و عملکرد سیستمی از خصیصهکالبد منسجم، ساختار ا

خود گرفت به  رنگ هندسی، ساختار ارگانیک آنهم گسست و ازم بافت کالبد منسج پهلوی بود. با تحمیل الگوی شهرسازی مدرن
ای( بود و نه از شهری )منطقهوهای تأثیرگذار برون( مختل شد. دیگر نه خبری از الگقدیم)بافت  آنی و عملکرد عناصر متشکّله

. شدقدیم آن انجام می رو به شهر و بافتکردن خودوارد منظوربهشد درون شهری. در واقع تحوّالت این دوره وسلسله مراتب آمد
رتباطی زیاد ی ابعاد غیرمنطقی، فضاهایی با فاصلههایی با ا، به ایجاد خیاباننو چنین طرز تفکّری به شهر و ساماندهی آن با الگویی

 131جمعیّتی نزدیک به اینک شهر با داشتن ی معابر جدیداالحداث منجر شد. و استقرار کاربرهای سفرساز و مولّد سفر در پوسته
باشد. ضمن را میصرفه و در عین حال کانقل جمعی مقرون بهوهای حملرگیری سیستمهزار نفر، فاقد توان الزم در توجیه بکا

های رد. البته این به معنای نفی جنبهسواری همخوانی نداون افزایش سفرهای پیاده و دوچرخهها و تمهیداتی چکه با سیاستاین
یری به درون بافت از مشکالت گرفته در این دوره نیست. زیرا نفوذپذیری سخت و دشوار و گاهاً عدم نفوذپذقدامات صورتمثبت ا
ی امور شهری کنندهمند و هدایتباشد و گرچه این اقدامات نظاممی در عصر حاضردر آن دوره و  ی مورد مطالعهمنطقهی عمده

بخش ن چندان رضایتمند آو اختالل در عملکرد منظّم و نظامت برهم زدن الگوی سیستمی بافت علّدر ارزیابی نهایی به بودند، ولی
 د.نباشنمی
شرقی با ظرفیّت مناسب که بتواند به ترافیک شهر  –ی فیزیکی شهر به سمت شرق، عدم وجود معبری غربی رغم توسعهعلی

کیلومتر، هیچ معبر اصلی از غرب به شرق  2طور کلّی در حدود باشد. بهمی در عصر حاضر شهر ید، از مشکالت عمدهکمک نمای
عرض و ظرفیّت کم همچون هایی با اه ارتباطی در این محدوده خیابانبافت در بخش مرکزی و پرترافیک شهر وجود ندارد و تنها ر

معابر از اطراف به بخش مرکزی را گیری شعاعی شهر که جهتمهاقع الگوی نیباشد. در وافشان، امیرفضلی و پرستار میبهار، دست
ها باالی اتومبیل های شرقی و غربی شهر مؤثّر بوده است، بلکه در ترافیکی بخشرابطه موجب گردیده است، نه تنها در تضعیف

ه أثیر توپوگرافی عمومی منطقجنوبی شهر تحت ت–ی شمالیحالی است که شبکهی دارد. این درشهر نیز نقش بسزایدر معابر درون
سو و وجود بخش . ساختار شعاعی شهر از یکباشدمی گرفته و فاقد نظم سلسله مراتبی و شکل هندسی پیوسته و منظّمشکل
جب تراکم و ترافیک ، مواز سوی دیگر ی مرکزی آنهای تجاری( در منطقهویژه کاربری)بههای جاذب سفر شهرای از کاربریعمده

 های طوالنی در این بخش از شهر شده است.ندانبها و در نتیجه راهباالی اتومبیل
 

 
 شهر زنجان در بخش مرکزيفضايي تصادفات  تمرکز. 81كل ش

 (73: 1371بع: ملکی و مرادی مفرد، من)

 
، ضعف عملکردی یک جز یا بخش، به بر اساس قانونمندی سیستمی که است شهر موجودی ارگانیک و کامالً تأثیرپذیر و تأثیرگذار

مراتب خیابانی، سلسله بودن شود. با نامشخصمنعکس مینیز های شهر دود نشده و به نوعی در سایر قسمتحبخش م آن جز یا
 ،کنندهتغذیه یخیابان کننده وشد. گاهی یک خیابان نقش یک تغذیهباچندان غیرطبیعی و غیرمنتظره نمی آشفتگی عملکردی آن نیز
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توان از خیابان امام خمینی و سعدی نام برد (. به عنوان مثال می213: 1391، )محمدزاده ک خیابان محلّی را به عهده داردنقش ی
نظر ند. بهنمایک خیابان شریانی اصلی را ایفا میهای فرعی هستند، لیکن از حیث عملکرد نقش یناکه از نظر عرض در حدّ خیاب

محلّه، و شهر به منطقه، ناحیه، کوی، برزن، حلّ اساسی و منطقی چنین مسائلی جز از طریق تقسیمات فضایی و کالبدی بافت 
در  1های مدرنیستی عملکردهای چهارگانهارائه»پقابل حلّ و فصل نیست. زیرا های مسکونی و ... واحدهمسایگی، بلوک و گروه

های دخالته علّت نماید که ببل چشم پوشی. بدین دلیل جایز نمیشود و نه قاهای آستانه و دامنه نه جایز میشهر بر اساس تحلیل
ت عملی و مشخص ، به صور2ی تقسیمات فضایی و کالبدی واحدهای شهریغیرمنطقی در سلسله مراتب محدوده نااندیشیده و

اند، م استقرار یافتههایی چون سینما بهمن و پاساژها و مراکزی تجاری که در کنار خیابان اما. زیرا کاربری(213)همان، « نیست
رسانی در د عرض استاندارد الزم برای خدماتکه این خیابان فاقباشند. حال آنر میدر مقیاس منطقه و شه ی عملیدارای حوزه

باشد. زیرا خیابان امام و کردی در حدّ معابر فرعی مناسب میمتری برای عمل 22مقیاس شهر و منطقه بوده و با عرض حدود 
هایی با این مقیاس الزم برای خیابان)دارد ند، از نظر عرض استانای داران سعدی که کارکردی شهری و منطقههمچنین خیاب

اس شهر عمل نماید، به دلیل ضعف یتواند در مقالعکس خیابانی چون زینبیّه که میمتر کمتر دارند. ب 13تا  11حدود  عملکردی(
 ی در مقیاس محلی دارد.ارتباط سیستمی و عدم تعریف درست ورودی و خروجی آن و نیز طول کوتاه آن، ناگزیر عملکرد

ا به ساختار خطّی تبدیل نمود. که ساختار کانونی و متمرکز بافت رشهر زنجان عالوه بر آن قدیمهای جدید در بافت کشیخیابان
عملکردی داشتند، سازی بوده و ارزشی صرفاً گرایی معماری سنّتی فاقد بدنهخالف فضاهای شهری سنّتی که در چارچوب درونبر

های خدماتی و تجاری فراهم آورده بودند، ارزش عیّت ممتازی برای استقرار کاربریکه موقهای جدید به دلیل آنختار جدید، بَردر سا
فضایی شهر در تعریف منطقی  ی معابر، آشفتگی در سازمانشفتگی در تعریف سلسله مراتب شبکهو اهمیّت خاصّی یافتند. با بروز آ

توان ها، میی معابر( و عملکرد کاربری)عدم تناسب فضایجمعیّت(، آشفتگی در محلّ استقرار)حداقل تانه)حداکثر دسترسی( و آسدامنه
 نظمی نظام فعالیت ، فرم و فضا تجلّی یافت.الت بیشتر در بیاذعان داشت که تظاهرات کالبدی و فضایی این مداخ

 

 گيرينتيجه
نقل وی دسترسی و حملهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. شبکهبخش فعالیتو تداوم حرکت عامل اصلی پویایی زندگی شهری

ی مقابل گسترش گذار است و در نقطهی کالبدی شهرها اثرهای مرتبط با آن به صورت مستقیم و با واسطه بر توسعهو زیرساخت
اند که نظران به درستی اظهار داشتهگذارد. از این رو صاحبیر میی ترابری تأثنقل و سامانهوی حملشهرها در روندی متقابل بر شبکه

(. در این بین گویا نقش و مداخالت 2: 1371ی شهرها است)منافی و کالنتری، شکنندهسازنده و همنقل و دسترسی هموی حملشبکه
زیرا است. ی شهری نداشته ک و انداموارهی شهرسازی مدرن، تأثیری جز شکنندگی و ازهم گسستنِ ساخت و بافت ارگانینااندیشیده

را موجب تحوّل  اِعراضای که تغییر در اندیشه .دیدمیاندیشه و تغییری بیرونی  در ، تحوّل رابرعکس دول پیش از خود ،دولت پهلوی
ی حکومت در سایه وتغییرات فیزیکی شهرها در دستور کار قرار گرفت این اساس بَردانست. میمحتوایی و ذاتی شهر و شهروندان 

  .های کالبدی شهرها آغاز گردید، جراحیدولت پهلوی یپدرساالرانه
اشی از ناقدامات  خیلی زود تحت تأثیر ای،ی نقش گذرگاهی و مرکزیّت منطقهیکی از شهرهایی بود که به واسطهشهر زنجان 

و ساختاری  هم گسسته شدازفردوسی، بافت قدیم شهر های متقاطع پهلوی و سعدی و شهرسازی مدرن قرار گرفت و با احداث خیابان
های جاذب سفر، موجب افزایش تراکم خودرو و جمعیّت انسانی جدیدی در مقابل ساختار قدیمی شهر ظاهر گردید که با جذب کاربری

ی معابر، تخریب سازمان بین رفتن نظم سلسله مراتبی شبکه های جدید، موجب ازبر این، احداث خیابانعالوهدر مرکز شهر گردید. 
  .گردید بخش مرکزی شهرهای امن محیطی در های اجتماعی و از بین رفتن پهنهلبدی منسجم، بروز اغتشاش در عرصهفضایی و کا

ولّد های سفرساز و مشده، با ایجاد بَر جدید، در تقابل با بازار سنّتی شهر قرار گرفته و با استقرار کاربریهای احداثخیابان، همچنین
هایی چون جانمایی کاربریزیرا،  داشته و دارند.و افزایش بار ترافیکی معابر در بخش مرکزی شهر ای در تولید سفر سفر، نقش عمده

ها، فروشیهای آزاد و غیرانتفاعی، کتابدرمانی و مطبّ پزشکان، آموزشگاهها، مراکزها، رستورانها، مسافرخانهها، هتلفروشیاغذیه

                                                            
 اشتغال، رفت و آمد، سکونت، گذران اوقات فراغت. 1
 باشد.و ... می احیه، برزن، کوی، محلّهکالبدی شهر به افرادی چون منطقه، ن –همان تقسیمات فضایی  منظور 2
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در جذب و تولید سفر در این بخش از  -باشندکه جاذب جمعیّت می -حداثجدیداالهای ر خیابانزاده در بَاماکن مذهبی و امام مساجد و
های جاذب و مولّد سفر در بافت قدیم شهر درصد از کاربری 13دهد که حدود شده نشان میشته و دارند. بررسی انجامشهر نقش دا

 ترینعمده پی خواهد داشت کههای تمرکزطلب، پیامدهای منفی فراوانی درگونه کاربریکه تمرکز این فته است. بدیهی استتمرکز یا
زاد به بحرانی آتحلیل وضعیّت جریان تردّد از نسبت سفر باشد. های منتهی به آن میترافیکی در معابر بافت و خیابان ها، باالرفتن بارآن
 باشند.ریانی کُند و بحرانی برخوردار میخیابان از ج 23د که خیابان اصلی بافت )کهن( نشان دا 31در 
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